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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi  manusia baik  

sebagai  mahluk individual maupun makhluk sosial. Adapun intisari 

pendidikan   formal yang mengembangkan sumber daya manusia menuju 

sistem yang terpadu dan terarah  lebih maju pada setiap aspek kehidupan.
1
 

Ibnu Sina pendidikan adalah 

ْيلَةِ ةَِالَتْرب يَِِنِ اِ  َيَِوس  النِ ه  ِهِ ن ِيِْوِ كِْتَِوَِدِ احِ وَِِنِْيِاِ افِ َيِنِْالدِ وَِِنِ يِْلدِ ل ِِىاسِ ا ْعَداد 
ِهِ تِ عَِْيِبِ طَِوَِِهِ ل ِوِْيِ مَِِبِ اسََِنِتِ ِِةِ اعَِنَِصِ ِابِ سَِتَِكِْيِاِ لَِاعَِرِ ادِ قَِِهِ لَِعَِجَِاوَِي ِ قِ لِْخَِاوَِي  ِل ِقِْعَِ
هِ شِ يِْعَِِبِ سَِكَِِنِْمِ ِهِ نِ كِ مِْتَِوَِ  

A rtinya: Sesungguhnya pendidikan adalah sarana mempersiapkan 

orang yang sedang tumbuh (generasi) untuk agama dan dunia di dalam suatu 

keadaan dan membentuknya (agar berfikir) rasional dan berakhlak dan 

menjadikannya memiliki kemampuan untuk berusaha produktif sesuai dengan 

minat dan bakatnya yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan hidupnya.
2
 

Berdasarkan UU Dasar Kerajaan Thai ( Kod Mai Raj Thammanun) 

tahun 1997 pasal 3 ayat 43 bahwa “Setiap warga Thai memiliki hak yang 

sama untuk mendapatkan pendidikan formal dari tingkat dasar sampai 

menengah yaitu 12 tahun. Dalam hal ini, pemerintah harus 

menyelenggarakannya tanpa  memungut biaya apapun”.
3
 

Dalam merealisasi undang-undang tersebut, sistem pendidikan 

formal baik dari tingkat dasar maupun menengah diselenggarakan oleh  

pemerintah dan swasta. Sistem pendidikan formal diselenggarakan  

tersebut tidak lepas dari tujuan nasional yang merupakan tujuan umumnya.  

Maka kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum nasional.  
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Yayasan Perkembangan Warisan Islam di Asia Tenggara ( Selatan 

Thailand) membangun lembaga pendidikan untuk membina generasi muda 

Muslim dengan menanamkan akhlak Islam atau budaya Islam. Ma’had 

Assaqafah Al-Islamiyah adalah salah satu sekolah di bawah kepengurusan 

Yayasan Perkembangan Warisan Islam di Asia Tenggara (Selatan 

Thailand) yang merupakan sekolah sewasta pengajaran umum berbasis 

Islami, dengan menggunakan system Islam terpadu, dan merupakan salah 

satu lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan agama Islam. 

Salah satu tujuan pendidikannya adalah melahirkan generasi Islam yang 

menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan umum dan keislaman. Dasar-

dasar ilmu pengetahuan keislaman tersebut mencakup pengetahuan tentang 

syari’at Islam, aqidah, akhlak dan ibadah.  

Dalam mentransfer pengetahuan agama kepada siswa dibutuhkan 

adanya perencanaan, model atau metode pembelajaran agar para siswa 

mampu menangkap pesan yang hendak disampaikan. Model pembelajaran 

merupakan suatu rencana mengajar yang memperhatikan pola 

pembelajaran tertentu. Model pembelajaran berkembang sesuai dengan 

perkembangan peserta didik. Guru yang professional dituntut untuk 

mengembangkan dan menguasai model pembelajaran, baik materi maupun 

praktek, yang meliputi aspek-aspek, prinsip, konsep, dan teknik. Memilih 

metode yang tepat merupakan kunci dalam membantu peserta didik 

mencapai keberhasilan pada proses pembelajaran.
4
 

Sebagai seorang pendidik harus  memiliki  kemampuan  memilih  

dan menerapkan metode mengajar yang efektif, efisien, dan sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Oleh sebab itu guru dituntut untuk memiliki kemampuan  

untuk menciptakan suasana yang menunjang terciptanya tujuan 

pembelajaran. 

Untuk  mencapai kualitas pembelajaran  itulah,  maka keterampilan 

guru  dalam proses   pembelajaran  harus ditingkatkan.  Keterampilan guru 
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dalam proses pembelajaran antara lain mencakup: keterampilan  

merencanakan, keterampilan mengorganisasikan, keterampilan 

melaksanakan dan keterampilan  mengevaluasikan proses pembelajaran 

baik yang akan, sedang, maupun yang sudah dilaksanakan.
5
 

Berdasarkan kepada latar belakang di atas yang menarik minat 

penulis untuk memilih  judul “ Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Ma’had Assaqafah Al-Islamiyah Patani Thailand Selatan”. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan pemilihan judul ini dilandasi oleh: 

1. Sistem pembelajaran memang peranan penting dalam    

 meningkatkan kualitas pembelajaran.   

2. Ma’had Assaqafah Al-Islamiyah adalah salah satu sekolah di 

 bawah kepengurusan Yayasan Perkembangan Warisan Islam di 

 Asia Tenggara (Selatan Thailand) yang merupa sekolah sewasta 

 pengajaran umum berbasis Islami. 

3. Ma’had Assaqafah Al-Islamiyah semakin hari semakin 

 berkembang dan meningkat dengan membuktikan dan 

 menghasilkan para-para muridnya melanjutkan studi diluar negeri 

 terutama di indonesia. 

 

C. Telaah Pustaka 

Penelitian ini telah di persiapkan oleh penulis dengan terlebih 

dahulu mempelajari beberapa skripsi dan juga buku hasil karya para pakar 

pendidikan yang terkait dengan penelitian ini. Dilakukan dengan peneliti 

sebagai dasar acuan dan juga sebagai pembuktian atas teori-teori 

pendidikan yang telah mareka ajarkan. Apapun skripsi yang dimaksud 

antara lain adalah: 
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1. Skripsi yang ditulis Firtia Iva Widyastuti yang berjudul 

“Implementasi Pembelajaran tematik melalui metode moving class dalam 

pembelajaran PAI di SDIT Bina Amal Semarang”. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa implementasi sistem pembelajaran moving class untuk 

meningkatkan kompotensi siswa dalam pembelajaran PAI di SDIT Bina 

Amal Semarang menghasilkan ilmu bentuk, metode membaca dan 

menulis, metode hafalan, metode demonstrasi, metode cerita, metode 

pembiasaan diri.
6
 

Persamaan peneliti yang dilakukan Firtia Iva Widyastuti dengan 

penulis ini adalah adanya kesamaan dalam pembahasan hal persiapan guru 

pendidikan agama islam dalam pembelajaran dan sistem pembelajarannya. 

Adapun perbedaannya yaitu peneliti yang dilakukan Firtia Iva Widyastuti 

mengkaji Implementasi pembelajaran tematik melalui metode moving 

class di SDIT, Sedangkan yang dilakukan oleh penulis adalah lebih focus 

pada Sistem pembelajaran pendidikan agama islam di ma’had assaafah al-

islamiyah. 

2. Skripsi Dwi Nur Sholihin yang berjudul “Implementasi 

Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) dalam 

Upaya meningkatkan motivasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa 

SDN 1 Cepogo Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 

Implementasi PAKEM dalam upaya meningkatkan motivasi belajar agama 

islam siswa SDN 1  Cepogo Boyolali sudah berjalan dengan baik, hal ini 

terbukti dengan diterapkannya metode-metode pembelajaran yang 

menjadikan siswa aktif.
7
 

Persamaan peneliti yang dilakukan Dwi Nur Sholihin dengan 

penulis ini adalah adanya kesamaan dalam pembahasan hal persiapan guru 

pendidikan agama islam dalam pembelalaran dan sistem pembelajarannya. 
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Adapun Perbedaan Implementasi Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan (PAKEM) Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah 

lebih fokus pada Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Ma’had 

Assaqafah Al-islamiyah. 

3. Penelitian Ize Zuhairini tahun 2006, Jurusan Pendidikan 

AgamaIslam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Metode 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Pencapaian Kompetensi 

Aspek Psikomotorik Siswa di SMA Negeri 8 Yogyakarta.
8
  Penelitian ini 

membahas mengenai pelakasanaanmetode pembelajaran PAI sehingga 

proses kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan mencapai hasil 

yang optimal. 

persamaan dengan penelitian  ini  yaitu  sama-sama  mengkaji  

tentang  metode  pembelajaran dan persiapan guru pendidikan agam islam. 

Adapun perbedaan Metode Pembelajaran Pendidkan Agama Islam dalam 

Pencapaian Kompotensi Aspek Psikomotorik Siswa di SMA Negeri 8 

Yogyakarta. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah lebih focus 

dapa Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Ma’had Assaqafah 

Al-islamiyah.  

D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaiamana Sistem pembelajaran pendidikan agama Islam di Ma’had 

Assaqafah     Al-Islamiyah Patani Thailand Selatan? 

2. Bagaiamana Metode  pembelajaran  pendidikan  agama Islam  yang 

digunakan di   Ma’had  Assaqafah Al-Islamiyah Patani Thailand 

Selatan? 
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3.  Bagaiamana Evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di Ma’had 

Assaqafah   Al-Islamiyah Patani Thailand Selatan? 

E. Penegasan Istilah 

 Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi maka     

perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini sehingga 

akan diperoleh pengertian yang jelas dan tegas diantaranya: 

1. Sistem Pembelajaran  

 Sistem Pembelajaran adalah satu kesatuan komponen yang satu 

sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu 

hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah 

ditentukan. 

2. Metode Pembelajaran 

 Metode Pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan 

oleh para pendidik agar proses belajar-mengajar pada siswa tercapai 

sesuai dengan tujuan. 

3. Pendidikan Agama Islam  

 Usaha sadar untuk menyiapkan siswa agar memahami ajaran Islam, 

terampil melakukan atau mempraktekkan ajaran Islam, dan 

mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Ma’had Assaqafah Al-Islamiyah 

 Adalah sebagai salah satu sekolah di bawah kepengurusan Yayasan 

Perkembangan Warisan Islam di Asia Tenggara ( Selatan Thailand) yang 

merupakan sekolah sewasta pengajaran umum berbasis Islami. 
F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan yang difokus dan permasalahan di atas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Dapat mengetahui Sistem pembelajaran pendidikan agama Islam di         

Ma’had  Assaafah Al-Islamiyah Patani Thailand Selatan. 

2. Dapat mengetahui metode pembelajaran pendidikan agama Islam yang 

digunakan di Ma’had  Assaqafah Al-Islamiyah Patani Thailand Selatan. 
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3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran pendidikan 

agama Islam di Ma’had Assaqafah Al-Islamiyah Patani Thailand Selatan. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan bahan masukan dalam usaha yang sedang dan akan 

dilaksanaka oleh guru di Ma’had Assaafah Al-Islamiyah Patani  Thailand 

Selatan, juga mengatasi problem yang dihadapi khususnya berkaitan 

dengan model pembelajaran, metode pembelajaran dan sebagainya.  

2. Bagi lembaga pendidikan terutama Fakultas Agama Islam Unwahas, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk melengkapi 

perpustakaan dan sebagai bahan dokumenter.  

   

H. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif yaitu 

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, kejadian, yang terjadi pada saat 

sekarang dan menggunakan pendekatan Kualitatif. Metode Pengumpulan 

data yang digunakan oleh peneliti adalah Observasi, Wawancara dan 

Dokumentasi.  

    Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang analisisnya tidak 

menekankan pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan 

metode statiska. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

dari orang dan perilaku yang dapat diamati.
9
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2. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah “sumber utama data penelitian, yaitu 

yang memiliki data yang akan diteliti”. Dalam skripsi ini yang menjadi 

subyek penelitian yaitu Guru di Ma’had Assaafah Al-Islamiyah Patani 

Thailand Selatan. 

Sedangkan obyeknya dalam penelitian ini adalah Sistem 

pembelajaran pendidikan agam Islam di Ma’had Assaafah Al-Islamiyah 

Patani Thailand Selatan. 

 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, terdapat 2 sumber data yang peneliti 

kemukakan, antara lain : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Dalam 

penelitian ini data primer akan diperoleh dari guru di Ma’had 

Assaafah Al-Islamiyah Patani Thailand Selatan.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari  pihak lain. Data 

sekunder ini berkaitan dengan Ma’had Assaqafah Al-Islamiyah 

Patani Thailand Selatan, data sekunder ini diantaranya : 

siswa/murid di Ma’had Assaqafah Al-Islamiyah Patani Thailand 

Selatan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk Memperoleh data yang cukup dan jelas sesuai permasalahan 

penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu: 

a. Observasi 

Metode observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena 
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yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.
10

 Teknik observasi 

dilakukan untuk menggali data yang terkait dengan sistem 

pembelajaran pendidikan agama islam di Ma’had Assaqafah Al-

Islamiyah Patani Thailand Selatan. Ketika peneliti melakukan 

observasi, peneliti telah memastikan data apa yang akan digali.  

b. Wawancara / Interview 

Esterberg mendefinisikan wawancara adalah merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam.
11

 

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semi 

struktur, yaitu wawancara yang bebas atau berkembang tetapi 

dengan menggunakan acuan kerangka pertanyaan. Metode ini 

penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai Sistem 

pembelajaran pendidikan agama Islam di Ma’had Assaqafah Al-

Islamiyah Patani Thailand Selatan.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.
12

 Metode dokumentasi ini 

peneliti gunakan sebagai pelengkap dari penggunakan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif mengenai 
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sistem pembelajaran pendidikan agama islam di Ma’had Assaqafah 

Al-Islamiyah  Patani Thailand Selatan. 

5. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif , mengikuti konsep yang diberikan Miles dan 

Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiono mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data yaitu : data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification.
13 

a. Data Reduction ( reduksi data ) 

Data yang  diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

telah direduksi  akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. 

b. Data Display (penyajian data ) 

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) 

menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative 

research data in the pas has been narrative text”. Yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Conclusion Drawing (Kesimpulan menggambar) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

                                                           
13

 Ibib,h. 247. 



11 
 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.  

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti ada 

di lapangan.  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah di teliti menjadi 

jelas.
14

 

 

6. Pengecekan Keabsahan Data                                                                                                                                

Setelah data terkumpul dan analisis, maka diperlukan pengecekan 

ulang dengan tujuan apakah untuk mengetahui keabsahan data hasil dari 

penelitian tersebut. Untuk menetapkan keabsahan data tersebut 

diperlukan teknik pemeriksaan: 

Berikut ini teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:  

  a.  Perpanjangan kehadiran peneliti  

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data . 

keikutsertaan tersebut bukan hanya dilakukan dalam waktu singkat, 

tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar 
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penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
15

 

Dipihak lain perpanjangan keikutsertaan peneliti juga 

dimaksudkan untuk membangun kepercayaan pada subyek terhadap 

peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri. Jadi bukan sekedar 

menerapkan teknik yang menjaminuntuk mengatasinya. Tetapi 

kepercayaan subyek dan kepercayaan diri merupakan proses 

pengembangan yang berlangsung setiap hari dan merupakan alat 

untuk mencegah usaha coba-coba dari pihak subyek.
16

 

Perpanjangan kehadiran peneliti akan memungkinkan 

penigkatan derajat kepercayaan data yang terkumpul. Selain itu 

menuntut peneliti untuk terjun ke dalam lokasi peneliti dalam waktu 

yang cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi 

yang mungkin mengotori data. Di pihak lain perpanjangan kehadiran 

peneliti juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para 

subyek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri terhadap diri 

sendiri. Jadi bukan sekedar menerapkan teknik yang menjamin untuk 

mengatasinya, selain itu kepercayaan subyek dan kepercayaan diri 

pada peneliti merupakan proses pengembangan yang berlangsung 

setiap hari dan merupakan alat untuk mengeceh usaha coba-coba dari 

pihak subyek. 

 

  b.  Ketekunan pengamatan  

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-

hal tersebut secara rinci. Hal ini berarti bahwa peneliti hendaknya 

mengadakan pengamatan dengan teliti secara berkesinambungan 
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terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian menelaah kembali 

secara rinci sampai pada satu titik sehingga pada pemeriksaan tahap 

awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah di 

pahami dengan cara yang biasa. Untuk keperluan itu teknik ini 

menuntut agar peneliti mampu menguraikan secara rinci bagaimana 

proses penemuan secara tentative dan penelaahan secara rinci tersebut 

dapat dilakukan.
17

 

Dalam observasi ini, memperdalam observasi dimaksudkan 

untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan dari pada hal-hal tersebut secara rinci. 

C. Triangulasi  

Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecakan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. 

Menurut William Wiersma, triangulasi terbagi menjadi tiga        

     bagian, yakni: 

1) Triangulasi sumber adalah pengujian keabsahan data yang 

dilakukan dengan cara mengecek beberapa sumber yang 

berbeda, misalnya: guru, teman siswa yang bersangkutan, dan 

orang tuanya.  

 

2) Triangulasi teknik merupakan pengujian keabsahan data yang 

dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh 

dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan 

dokumentasi atau kuesioner.  
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3) Triangulasi waktu juga dipertimbangkan dalam pengujian 

keabsahan data, dalam melakukan pegujian peneliti bisa 

menggunakan pengecekan dengan wawancara, observasi, 

dokumentasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda.
18

 

Dalam pengecekan data ini, peneliti menggunakan jenis 

triangulasi yang kedua, yakni triangulasi teknik dengan 

observasi dalam lapangan yang didukung dengan pengecekan 

melalui wawancara dan dokumentasi.  

 

I. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan 

dalam memahami isi skripsi ini, maka disusun sistematika pembahasan 

sebagai berikut : 

a. Bagian Awal   

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman 

abstrak,  halaman motto, halaman persembahan, halaman pedoman 

transliterasi Arab-latin, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, 

halaman daftar tabel, dan halaman daftar lampiran. 

b. Bagian Inti 

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang mulai dari latar 

belakang, alasan pemlihan judul, telaah pustaka, focus penelitian, 

penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, 

sistematika penyusunan skripsi. 

Bab dua mengemukakan tentang landasan teori mengenai sistem 

pembelajaran pendidikan di Ma’had Assaqafah Al-Islamiyah Patani 

Thailand Selatan, berisi: pengertian sistem pemblajaran, pengertian 

pendidikan agama Islam, pengetian metode pembelajaran serta 

                                                           
 18

   Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D, 

Bandung: Alfabeta, 2009, h. 373-374. 



15 
 

macam-macam metodenya, dan pengertian evaluasi pembelajaran serta 

macam-macam jenis evaluasi hasil pembelajarannya. 

Bab tiga membahas sistem pembelajaran pendidikan agama Islama 

di Ma’had Assaqafah Al-Islamiyah Patani Thailand Selatan, berisi: 

gambaran umum Ma’had Assaqafah Al-Islamiyah Patani Thailand 

Selatan, sistm pembelajaran pendidikan agama Islam di Ma’had 

Assaqafah Al-Islamiyah Patani Thailand Selatan. 

Bab empat merupakan inti dari pembahasan yang mengungkapkan 

tentang penyajian, berisi: sistem pembelajaran, metode pembelajaran, 

dan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di Ma’had 

Assaqafah Al-Islamiyah Patani Thailand Selatan. 

Bab lima merupakan bab terakhir dari skripsi ini. Di dalam bab ini 

mengungkapkan tentang kesimpulan, saran, kata penutup. 

c. Bagian Akhir 

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, piagam 

OSPEK, piagam kemampuan membaca Al-Qur’an, 5 sertifikat 

seminar, dan daftar riwayat hidup penulis.   

 

 

 


